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VPLIV KLIME NA ZGODOVINO
Zgodovina klimatskih in drugih katastrof
Mentor:

Dr. Boštjan Plut, univ. dipl. zgodovinar in filozof, doktor zgodovinskih znanosti. Najprej je
predaval na Oddelku za arheologijo in Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani, kasneje delal kot asistent na Oddelku za zgodovino na Univerzi na Primorskem. Na
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je dolgoletni mentor za več študijskih
programov: Zgodovina, Svetovne religije in verstva, Znamenite zgodovinske osebnosti,
Ljubljana in znani Ljubljančani, Tradicionalna ljudstva sveta, Vpliv klime na zgodovino,
Človeška zgodovina morij in oceanov.

Kdaj in kje:

TOREK, 13:00 do 14:30
Izobraževanje na daljavo (Zoom)

Prvo srečanje: torek, 4. oktober 2022
OKVIRNA VSEBINA
Svet, ki gori, orkani, poplave in druge klimatske spremembe iz napovedi so postale naša nova realnost. Vendar
klimatske spremembe niso nekaj, kar se ljudem dogaja prvič. V preteklem študijskem letu smo si ogledali vpliv
klime na dogajanja v zgodovini, v tem študijskem letu pa se bomo poglobili v zgodovino kolapsov civilizacij in
kultur, ki so se zrušile zaradi suš, poplav, izbruhov vulkanov, bolezni, ekoloških katastrof ali pa tudi zgolj zaradi
človekovega pohlepa in egoizma.
Posebno pozornost bomo posvetili temu, kako so se ljudje v preteklosti obnašali v takšnih situacijah. Kako si
lahko razložimo, da je nekdo na Velikonočnem otoku posekal zadnje drevo ali zakaj so vedno obtoževali Jude
za kugo, čeprav so vsi umirali zaradi nje? Je kriva človeška neumnost ali ‘lažne novice’, populisti, religija ali kaj
drugega? Na ta vprašanja bomo skupaj iskali odgovore na naših izobraževalnih srečanjih.
S spoznavanjem in preučevanjem, kako je klima vplivala na naše prednike, si bomo lahko bolje predstavljali
posledice prihajajočega obdobja globalnega segrevanja.
CILJI
Spoznati vpliv klime skozi zgodovino na življenje ljudi.
Spoznavati odnos med ljudmi in klimo preko katastrof v preteklosti.
Bolje razumeti aktualne klimatske spremembe in njihove posledice.
METODE DELA
Predavanje s prikazom slikovnega gradiva, video gradivo (dokumentarni filmi), diskusija.
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